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Témaválasztás 
A ruszinok történetéb l 

A nyelvtudomány egyik legfontosabb és egyben egyik legeredményesebb kutatási 
területe a szókincs eredetének vizsgálata. A szókincs a nyelv legdinamikusabban változó 
része, mely egy nép történelmét, illetve m vel déstörténetét, valamint eredetét tekintve igen 
sokrét  lehet. Egy nyelv szókincsének gyarapításában nagy szerepük van az idegen nyelvi 
hatásoknak, melyek az egyes nyelvek történetében különböz  korokban és különböz  módon 
jelentkezhetnek. 
 Lexikális kölcsönzések minden nyelvre jellemz ek. A jövevényszavak átvétele 
leggyakrabban új ismeretek, tárgyak, fogalmak átvételével függ össze, s a szókölcsönzések 
többnyire hang- és alakváltozásokkal is együttjárnak. Ezeket a változásokat gyakran a nyelvek 
közötti hangtani illetve alaktani különbségek követelik meg. A jövevényszavak olyan idegen 
eredet  szavak, melyek fonetikai, morfológiai és szintaktikai tekintetben is beilleszkednek az 
átvev  nyelv grammatikai rendszerébe. A beilleszkedésben természetesen szerepet játszanak 
az esetenkénti hanghelyettesítések, valamint az adaptációs (honosító) képz k. Az átkerült 
szavak számaránya nagymértékben függ az idegen népekkel való érintkezés id tartamától, 
er sségi fokától, egyik népnek a másikra gyakorolt gazdasági és m vel dési hatásának 
mértékét l. A jövevényszavaknál az átadó nyelv sokszor nem is állapítható meg biztosan. A 
jövevényszavak, gyakran több nyelv közvetítésével kerülnek be egy nyelvbe, átadó nyelvként 
azonban mindig a közvetlen forrást nevezzük meg.   
 A legtöbb szláv nyelv lexikai germanizmusainak számbavétele már megtörtént, így a 
német-szláv nyelvi érintkezés története gazdag irodalommal rendelkezik. A szláv nyelvekben 
megtalálható német jövevényszavak vagy közvetlenül a németb l vagy más nyelvek (pl. 
magyar) közvetítésével kerültek be ezekbe a nyelvekbe. A germánok kapcsolatba kerülve a 
szláv törzsekkel, már az sszláv nyelv korában hatást gyakoroltak a szlávok nyelvére. A 
kereszténység felvételével a szlávoknak a megfelel  terminológiát is át kellett venniük. 
 Dolgozatomban kísérletet tettem a ruszin nyelvjárásokban el forduló germanizmusok 
fonetikai (fonológiai) és morfológiai vizsgálatára népnyelvi kiadványok alapján. Napjainkban 
a ruszin nyelv és kultúra legjelent sebb hazai kutatójának, a fiatalon elhunyt Udvari István 
(1950–2005) számított, aki 1992-t l egészen haláláig a Nyíregyházi F iskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszékét vezette. A professzor úr volt az, aki ösztönözte kutatómunkámat, illetve 
figyelmemet a ruszinok interetnikus kapcsolataira, s ezen belül is a ruszin nyelv(ek) lexikai 
germanizmusaira irányította. Ez a téma azért is érdekes számomra, mert úgy gondolom, a 
ruszinság történelmi sorsa nem mindennapi tanulságokat hordoz, melyek valamennyi Duna-
medencei nép számára hasznosak lehetnek. 
 A Duna-medencében a magyarokkal szinte a kezdetekt l együtt él  valamennyi nép és 
nemzetiség közül a ruszinok sorsa a legsajátosabb. Soha sem volt önálló államuk, bármiféle 



területi elhatárolódásuk. Nemzeti identitásukat, önálló entitásukat görög katolikus vallásuk, a 
korábbi irodalmi nyelvteremt  kísérletek kudarcai után egymáshoz közel álló nyelvjárásaik, 
gazdag és színes szellemi és tárgyi néprajzuk, valamint a sok évszázados magyar-ruszin 
együttélésb l fakadó történelmi tudatuk határozza meg.  

A munka tárgya és célja
  
A kárpáti ruszinoknak sohasem volt önálló államuk. A XI. századtól 1914-ig a 

Kárpátoktól délre elterül  régió – Kárpátalja és az eperjesi körzet – a Magyar Királyság része 
volt. A Kárpátoktól északra fekv  lemkó terület a XIV. század derekáig megoszlott a galíciai 
fejedelemség és a lengyel királyság között. Az 1340-es évekt l 1772-ig teljes egészében 
Lengyelországhoz került, majd 1772-t l 1918-ig az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. 
1918 végén a ruszin területet több ország között osztották fel. A Párizs-környéki 
békeszerz dések értelmében a történelmi Magyarország kompakt ruszin népesség  területei 
részben Csehszlovákiához, részben Romániához kerültek. Az eperjesi körzet és Kárpátalja 
Csehszlovákia része lett, a fennmaradó rész, a Tiszától délre fekv  mintegy húsz falu 
kivételével Romániához került. A lemkó körzetet Lengyelországhoz csatolták. A Magyar 
Királyság korábbi délvidékén fekv  néhány ruszin települése Jugoszlávia része lett. Az els
világháborút lezáró szerz dések eredményeként a történelmi Magyarország ruszinlakta 
területei közigazgatásilag, politikailag, kulturálisan, s bizonyos értelemben nyelvileg is két 
részre oszlottak. Bereg, Ugocsa, részben Ung és Máramaros megyék ruszin népessége a 
bizonyos autonómiával bíró Kárpátalja (Podkarpatszka Rusz, Ruszinszko) keretein belül élt, 
mely területet 1945-ben az Ukrán SzSzK-hoz csatoltak. Ung vármegyének az Ung folyótól 
nyugatra es  területei, továbbá Zemplén, Sáros és Szepes megyék északi részein él  ruszinok 
Szlovákiához kerültek. Ezzel a volt magyarországi ruszinok nyelvi, kulturális és politikai 
fejl dése lényegében kettévált. A Szlovákiához csatolt területeken a szlovák hivatalos 
(közigazgatási, iskolai, m vel dési) szervek tudatos és módszeres denacionalizáló politikát 
folytattak, aminek következtében a ruszinok száma jelent sen csökkent.  

A ruszinok által lakott területeken csak az szirózsás forradalom után alakultak meg az 
önigazgatás szervei. A Habsburg Birodalom összeomlása után létrejött els  magyar kormány 
1918 végén Ruszka Krajna néven létrehozott egy autonóm régiót. Ugyanebben az id ben a 
lemkó ruszinok önálló köztársaságot kiáltottak ki, amely 1920 elejéig állt fenn. 1918 
november 9-én Ungváron jött létre az a 35 tagú Magyar – Rutén Néptanács, amely a területi 
integritás elvét vallotta. November 21-én csatlakozott hozzájuk a máramarosi rutén ráda, majd 
december 5-én 22 Ugocsa vármegyei község. A Károlyi-kormány 1918 december 15-én 
közzétette a Magyarországon él  ruszin nemzet autonómiájáról szóló néptörvényt, mely a 
közigazgatásban, a közoktatásban, a közm vel désben, a vallásgyakorlatban és a nyelv 
használatában önrendelkezési jogot adott a ruszinoknak. 



Az orosz összeomlást és a bolsevik rendszer bevezetését követ en a szövetségesekkel és 
többek között a rövid ideig fennálló Ukrán Köztársasággal folytatott konzultációk után kezdte 
meg fegyveres és politikai harcát Prága Kárpátalja (Ruszinföld) meghódításáért. 1919 
decemberében a Saint germain-i szerz dés Ruszinföldet Csehszlovákiához csatolta s 
kimondta, hogy ezen a területen a ruszinok számára széles kör  autonómiát kell kiépíteni. A 
csehszlovák kormány létrehozta a Kárpátaljai Rusz elnevezés  tartományt, amely 1919-t l 
1938-ig m ködött saját ruszin kormányzójával és korlátozott autonómiával. Mind a szlovák 
közigazgatás alatt él k, mind pedig a lengyelországi ruszinok szerettek volna a Kárpátaljai 
Ruszhoz tartozni, de ez irányú próbálkozásaiknak mind a csehszlovák, mind a lengyel 
kormány útját állta. Csak néhány héttel az els  bécsi döntés el tt, 1938 szén alakulhatott 
meg Podkarpatszká Rusz autonóm kormánya, amely a dönt en magyarlakta területek 
Magyarországhoz való visszacsatolása után Ungvárról Husztra helyezte át székhelyét. Amikor 
a bécsi döntést követ en Kárpátalja visszatért Magyarországhoz, a ruszinlakta területeken 
nem állították vissza a vármegyerendszert, hanem Kárpátalja néven, külön kormányzati 
egységet hoztak létre. Hivatalos nyelvei a ruszin és a magyar voltak. A Magyarországhoz 
visszakerült Kárpátalján az akkori miniszterelnök, Teleki Pál egy kárpátaljai területi 
autonómia kialakításával türelmesebb nemzetiségpolitikai gyakorlatot kívánt bevezetni. 
Telekit erre kötelezte tudósi és politikusi felfogása, valamint az, hogy a még be nem 
teljesedett területi igények (Erdély, Vajdaság) el tt a magyar kormány vonzó 
nemzetiségpolitikai modellt kívánt felmutatni. Teleki Pál ezért jogtudósok és politikusok 
bevonásával kidolgoztatta a széleskör  területi, közigazgatási és kulturális autonómia elvén 
alapuló Kárpátaljai Vajdaság tervezetét, amelyet 1940 nyarán terjesztett a Parlament elé, de a 
tervezetet a háborúba sodródó ország törvényhozása sohasem vitatta meg.  

Újabb önkormányzati szakasz következett a második világháború végs  hónapjaiban, 
amikor Kárpátalját 1944 októberét l 1945 végéig saját kormányzótanácsa irányította. A 
második világháború során ismét változtak a határok, de a harcok befejezése után nagyjából 
helyreállt a háborút megel z  helyzet. Kivételt jelentett a Kárpátaljai Rusz, melyet Szovjet-
Ukrajna foglalt el, majd a Szovjetunió Kárpátontúli terület névre keresztelte és fennhatósága 
alá vonta. 1945 június 29-én Szovjetunió és Csehszlovákia Moszkvában szerz dést ír alá, 
amelyben kimondják Kárpátaljának a Szovjetunióhoz való csatolását. Miután az egyesülés 
megtörtént, Kárpátalja elvesztette önkormányzati státusát, és 1946 elején Szovjet-Ukrajna 
egyszer  megyéjévé vált. A párt és az orosz, illetve ukrán sovinizmus minden olyan 
megnyilvánulást igyekezett megtiltani, amely a ruszinság, mint önálló etnikum sajátosságait 
mutatta volna fel. A különálló ruszin nemzeti azonosság gondolatát törvényen kívül 
helyezték, s csak az ukrán identitást ismerték el. Ez a helyzet egészen a kommunizmus és a 
szovjet uralom 1989–91-es bukásáig fennmaradt. A következ  négy évtizedben a ruszinok, 
bármelyik európai országban éltek, mind a kommunista világon belülre kerültek, akár 
közvetlenül a Szovjetunió, akár valamelyik szomszédos ország lakosai voltak. A szomszédos 



eperjesi körzetben 1945-ben a ruszinok létrehoztak egy Ukrán Nemzeti Tanácsot, amelyt l azt 
remélték, hogy autonóm kormányzó testületként fog m ködni, de ezt megakadályozta a 
helyreállított Csehszlovákia kormánya, amely 1949-ben el is törölte a tanácsot.  

Ruszin irodalmi nyelvteremt  kísérletek 

 Az 1989-es fordulat óta nemzeti újjászületés kezd dött mindazon országokban, ahol 
ruszinok élnek, és több kísérlet történt arra, hogy sztenderd ruszin irodalmi nyelvet hozzanak 
létre. A kommunizmus bukása után a Kárpátaljai Rusz (Kárpátalja) a független Ukrajna része 
lett; az eperjesi (prešovi) körzet a független Szlovákiáé; a lemkó körzet Lengyelországon 
belül maradt; az a kis csoport, amely a volt Jugoszláviában élt, megoszlik az észak-szerbiai 
Vajdaság és a független Horvátország között. 1990–91-ben új kulturális szervezet alakult 
mindazon országokban, ahol ruszin kisebbség él. Ezen szervezetek célja, önálló 
nemzetiségként elismertetni a ruszinságot és kodifikálni a ruszin irodalmi nyelvet az iskolai 
oktatás nyelveként, valamint a sajtó, rádió, színház és más kulturális szervezetek és 
események számára. A ruszinok, noha egész történelmük során különböz  államok 
fennhatósága alatt éltek, mindig igyekeztek legalább az önkormányzat minimumát elérni. 

 A ruszinok gazdasági-társadalmi helyzetének ismeretében, figyelembe véve az egyház 
viszontagságait is, nyilvánvaló, hogy jelent s kulturális élet, írásbeliség a kárpátaljai ruszinok 
körében a korai id szakban semmiképpen sem alakulhatott ki. A változást érdekes módon a 
protestantizmus elterjedése hozta meg. A ruszinok saját irodalmi hagyománya a XVII. 
századig nyúlik vissza. A XVII. században a kárpáti ruszinok könyveket kezdtek 
megjelentetni, melyek vagy a beszélt ruszin világi nyelven, vagy egyházi szláv nyelven 
íródtak. A XVII. században és a XVIII. század elején megjelent irodalmi m vek alapjában 
véve vallásos jelleg  könyvek voltak. Valószín , hogy a protestáns vallás hatása jelent s 
szerepet játszott a ruszin nyelv sorsának alakulásában, ennek eredménye az is, hogy a Bibliát 
lefordították a nép nyelvére. Az új vallás megszilárdítása érdekében, a Kárpátaljai Rusz els
püspöke Josef de Camelius 1698-ban kiadott egy Katekizmust, egy évvel kés bb 
gyermekeknek szóló ábécéskönyvét, melyek nyelvezete az egyszer  emberek számára is 
érthet  volt. Már ebben a korai id szakban éles versengés folyt a kárpátaljai ruszin és az 
egyházi szláv között. A XVIII. század írásbeliségér l igen alapos képet festett Hodinka Antal 
és Bonkáló Sándor. A XIX. század elejét l figyelhet  meg az a tendencia, hogy az egyházi 
szláv kárpátaljai változata kezd eltávolodni a helyi nyelvjárástól. A kétnyelv ség 1848-ig 
maradt fenn, bár gyakrabban írtak latinul, mint egyházi szláv nyelven. Az 1848-as 
forradalommal egyid ben Magyarországon kezdetét veszi a ruszin újjászületés. Ebben az 
id ben jelennek meg nyomtatásban az els  versek, és alakulnak meg az els  kulturális 
szervezetek. A XIX. század közepén az egyházi írásbeliségben a népi és irodalmi elemek 
sajátos szintézise tapasztalható. Megjelenik ugyan a tiszta egyházi szláv nyelvet, illetve az 



újonnan megjelen  oroszt képvisel  tendencia, a korszak legnagyobb teljesítménye azonban a 
Bacsinszky-kancellária tevékenységéhez kapcsolható. Itt alakult ki az a kárpátaljai m nyelv 
(szaknyelv), a jazicsie, amelyet az elkövetkez  két-három nemzedék értelmisége használt. 
Maga a tiszta népnyelv csak egyes regionális központokban volt jelen. A ruszin folyóírásos 
hivatali (kancelláriai) írásbeliség a nyomtatott könyvekben, kiadványokban is megjelent, így 
az Urbáriumokban, a II. József idejéb l való Törvénykönyvben, illetve az 1801-es és 1803-as 
katekizmusokban is. A XIX. század els  felének legnagyobb jelent ség  ruszin alkotója 
Duhnovics Alekszander, kinek sokoldalú munkássága a XIX. század közepét l veszi kezdetét. 
Munkássága els sorban népe kulturális felemelkedését célozta meg. Az utókor els sorban 
mint költ t ismeri, hiszen az  nevéhez f z dik a ruszinok két, nemzeti himnuszként is 
számon tartott verse. Mozgósító hatása igen jelent s, felkeltette az érdekl dést a ruszin 
értelmiségben saját népe és nyelve iránt. 1856-tól maga is oroszul kezdett írni, azonban orosz 
nyelven nem tudott maradandót alkotni. E korszak id szakos kiadványai kárpátaljai orosz 
nyelven láttak napvilágot.   
 Az els  világháború és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után, amikor 
Kárpátalja Csehszlovákia része lett, létrejönnek olyan társadalmi-politikai szervezetek, 
melyek célja a kulturális örökség meg rzése, terjesztése, propagálása. Ilyen csoportosulást 
alkottak a russzofilok, az ukrainofilok és a ruszinofilok. A russzofilok úgy vélték, hogy az 
orosz nyelvnek három f bb nyelvjáráscsoportja van: az északkeleti (nagyorosz), déli 
(kisorosz) és a nyugati (fehérorosz). Ennek megfelel en a ruszin a kisoroszhoz tartozik, azaz 
az ukrán nyelvjáráscsoporthoz. Az ukrainofilok úgy gondolták, hogy a ruszin szerves része az 
ukránnak, vagyis a ruszin nyelvjárások egyáltalán nem különböztek a szomszédos galíciai 
dialektusoktól. A ruszin nyelv csak szlovák és magyar hatásra elferdített dialektus. A 
ruszinofilok egy saját irodalmi nyelv megteremtése mellett léptek fel, melynek alapját néhány 
helyi nyelvjárás alkotja. Azon a véleményen voltak, hogy a ruszinok nem tartoznak sem az 
oroszokhoz, sem az ukránokhoz, valamint elegend feltétellel rendelkeznek ahhoz, hogy 
önálló, saját irodalmi nyelvet hozzanak létre. Számukra a XVII. és XVIII. századbeli régi 
ruszin szövegek egy új keleti szláv irodalmi nyelv kialakulásának kezdetét jelentették. A 
ruszinofilok és ukrainofilok közötti különbség abban nyilvánult meg, hogy a ruszinofilok nem 
akarták elismerni azokat a nyelvjárásokat irodalmi nyelvük alapjaként, melyeket Galíciában 
beszéltek.   
 Az elmúlt másfél évszázad, s különösen az elmúlt ötven év azonban nem múlt el 
nyomtalanul a ruszin nép életében sem. Mivel a pánszláv propaganda miatt a reformkorban 
már-már megvalósult nemzetté válás folyamata megtört, az irodalmi nyelv kialakítása sem 
teljesedett ki, s nem születtek meg a nemzeti kultúra alapkönyvei (szótárak, monográfiák, 
folklórgy jtemények, stb.) sem. A nyelvi és politikai vitáktól függetlenül els sorban a 
történelem és a helytörténet területén láttak napvilágot hasznos dolgozatok. A ruszin 
történelmi munkák értelemszer en a magyar történelmet is érintették, és ugyanez érvényesült 



fordítva is. Ami ennek a z rzavaros helyzetnek az alkotó kultúrára való hatását illeti, 
viszonylag sok olyan munka keletkezett, amely nyelvt l függetlenül a ruszin realitások 
megjelenítésére törekedett. 

Német jövevényszavak a ruszin nyelvben – a disszertáció témája 

 A Magyar Királyságban egykor élt ruszinok ma hat államban él  utódainak nyelvét, és 
annak német eredet  elemeit eltér  intenzitással kutatták. A ruszin nyelvjárásokban is 
megtalálhatók a német jövevényszavak, amelyek vagy közvetlenül a németb l vagy más 
nyelvek közvetítésével kerültek be. A német eredet  szavak beáramlása szorosan összefügg a 
helyi lakosságnak a német nyelv  lakosokkal fenntartott gazdasági, politikai és kulturális 
kapcsolataival, melyek jelent s részét az északkeleti-magyar nyelvjárásokban is használják. 
Az adaptáció folyamán a német szavak hangalakja valamennyire megváltozott, vagyis 
beilleszkedett a ruszin morfológiai rendszerbe.
 A ruszin népnyelv  kiadványok gazdag forrásai a különböz  szókészlettani 
kutatásoknak, illetve a német-szláv nyelvi kapcsolatok tanulmányozásának. Dolgozatomban 
többnyire ma is él  ruszin írók, költ k és m fordítók versesköteteiben, elbeszél  m veiben, 
továbbá különböz  szótárak szócikkeiben fellelhet  germanizmusokat vizsgáltam meg. 

Eszközök és módszerek 

 A dolgozat legf bb bázisát a lexikai germanizmusok feldolgozása adja. Összesen 201 
szócikkben f leg azokat a német jövevényszavakat közlöm, amelyek a leggyakrabban 
fordulnak el  a ruszinok körében, de számuk ennél jóval több. A szócikkek között közvetlen 
illetve közvetett úton átkerült jövevényszavak egyaránt megtalálhatók. A vizsgálat a ruszin 
népnyelv  kiadványokra, többnyire ma is él  ruszin írók, költ k és m fordítók 
versesköteteire, elbeszél  m vekre, továbbá különböz  szótárakra terjed ki.  
 Munkám elején a német jövevényszavakat el ször cédulákra gy jtöttem, majd 
folyamatosan hozzáírtam az illusztráló példamondatokat a különböz  ruszin nyelv
forrásokból, majd az összegy jtött német jövevényszavakat ábécé-sorrendben szócikkekbe 
szedtem. A lexikai germanizmusok különböz  alakokban való el fordulása miatt a szócikkek 
elején néhány esetben többféle változatban is szerepeltettem a címszót. Ezután a 
példamondatok következnek, melyek nagy mennyisége miatt csak néhányat idéztem.  A 
példamondatok után zárójelben csak abban az esetben írtam évszámot, ha egy szerz nek több 
m vét is felhasználtam. Egyes szócikkekben a példamondatok után a címszó néhány 
származékszavát (derivátumát) is feltüntettem. A hivatkozásoknál illetve a példamondatoknál 
igyekeztem a kronológiai sorrendet betartani.  

A szócikkek három típusát különböztettem meg:  



Az els  típusnál a címszót a ruszin m vekb l vett illusztráló mondatok követik, ahol azt 
d lt bet vel jelöltem. Ezután, ha voltak, feltüntettem néhány származékszót is, majd az adott 
címszó különböz  nyelvi megfelel it, ahol az megtalálható: el ször a ruszin nyelvi alakokat, 
majd néhány szláv nyelvi megfelel jét, s végül ha megvan a magyarban is, a magyar irodalmi 
illetve nyelvjárási alako(ka)t. Végül a szócikket a címszóra vonatkozó etimológiai és 
szótörténeti magyarázatok, továbbá a megfelel  hazai illetve külföldi nyelvészeti munkákra 
való hivatkozások zárják.  

A szócikkek második típusánál a címszót a német nyelvi alak követi, majd a magyar 
nyelvi jelentés. Ezután következnek a ruszin nyelv  példamondatok, majd a nyelvészeti 
hivatkozások. 

 A szócikkek harmadik típusát többnyire Bevka Emlékszótárában fellelhet
germanizmusok alkotják, melyek példamondat nélküliek. Ennek az az oka, hogy az eddig 
általam feldolgozott ruszin nyelv  m vek közül egyikben sem találtam ezekhez illusztráló 
mondatot. Viszont mivel ezek is határozottan német eredet  jövevényszavak, szerepeltetni 
kívántam a többi szócikk között. 

A munka eredménye

 A ruszinok nyelvi kérdése mindig szorosan összefonódott nemzeti identitásukkal. A 
ruszin nyelv(ek)et mind a kelet, mind a nyugat fel l érkez  hatások, ezen kívül számos, az 
óegyházi szláv liturgikus nyelvéb l származó kifejezés különbözteti meg a többi keleti szláv 
nyelvt l. A ruszin évszázadokon keresztül csak dialektusokban létezett, irodalmi nyelv nem 
volt. A nyelvjárások effajta keveréke körül minden id ben léteztek különféle kisebb, 
regionális irodalmi nyelvek, melyek hosszú id re visszanyúló tradícióval és nagy tekintéllyel 
is rendelkeztek. Mivel e nyelvjárásokon beszél k határterületen élnek, szókincsükre mindig 
er s hatással volt a lengyel, a szlovák és a magyar. Így például az Eperjes környéki ruszin 
lexika nagy része megegyezik a keleti szlovák dialektusok szókincsével; a lemkó-ruszin a 
lengyel nyelvjárásokkal mutat hasonlóságot; a kárpátaljai ruszinban sok az ukrán 
dialektusokból átvett elem; a bács-szerémi ruszin a szerb és horvát nyelvjárásokhoz áll közel. 
Ezek az irodalmi nyelvek természetszer leg nagymértékben befolyásolták az idegen eredet
elemek meghonosodását, illetve beilleszkedését.  

Dolgozatomnak legf bb célja az volt, hogy bemutassam a ruszin népnyelv  m vekben 
megtalálható leggyakoribb német jövevényszavakat. Munkám végén azt állapítottam meg, 
hogy germanizmusok mindegyik ruszin nyelvváltozatban jelen vannak, meglehet nem azonos 
arányban. Túlnyomó részük a szlovák és a magyar közvetítésével került be a ruszinok 
nyelvébe. A német jövevényszavak – többnyire eredeti jelentésüket meg rizve – képz
nélküli alakban, vagy pedig honosító képz vel ellátva fordulnak el  a ruszinban, mely a 
ragozási paradigmába való beilleszkedésüket segíti el .  



Adaptációs képz  nélkül átvett szókölcsönzések: pl.  / ,  / , 
( ) , , ,  / , , , , , , 

, , ,  / , ,  / , , 
,  ….  

Honosító képz vel ellátott német jövevényszavak; f nevek: , , , 
, ( ), , , , , , , ( ), , 

 / ; az igék többnyire -  adaptációs képz vel kerültek be: pl. 
,  / , ( )  / ( ) , , 

 / , , ( ), , , , 
,  / , ( ) ( ), , 

, , , ( ), ; melléknevek: 
 / ,  / , ; és határozószó a  / 
. 

 A legtöbb lexikai germanizmust a szlovákiai, kárpátaljai és a bács-szerémi ruszinban 
találtam (legalábbis azokban a m vekben, melyeket feldolgoztam), kevesebbet a 
máramarosiban és a lemkó-ruszinban. A leggyakoribb közös német jövevényszavaknak 
számítanak: / , , , , / , , , 

/ , / , , / , , , / , 
, , , / , , / ( ), , , 

( ), / , / , / , , 
.  

 A legtöbb forrás kárpátaljai és szlovákiai ruszin nyelven állt rendelkezésemre. Sajnos 
kevesebbet tudtam feldolgozni a lengyelországi, illetve a máramarosi ruszin nyelvváltozatban 
megírt m vekb l, ezt a hiányosságot a kés bbiek folyamán pótolni szeretném. Úgy 
gondolom, így is számos példával tudtam alátámasztani azt a tényt, hogy lexikai 
germanizmusok nagy számban megtalálhatóak a ruszinok nyelvében, s a szókincsük jelent s 
részét teszik ki.  
 Mivel els dleges célom egy megbízható korpusz összeállítása volt, a dolgozatban a 
jövevényszavak fonetikai és morfológiai meghonosodásáról csak érint legesen történik utalás, 
de ennek pótlása a kés bbiek folyamán terveim között szerepel. A ruszin nyelv  források 
kib vítése, illetve újabb lexikai germanizmusok feltárása, valamint azok további, részletesebb 
(szintaktikai, szemantikai) vizsgálata, tárgykör és szófajok szerinti csoportosítása egy 
következ  nagyobb munka témája lehet, melyhez ezek a szócikkek jó alapot szolgáltathatnak.
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